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PRODUCT INFORMATIE 

 

Handcleaner 
 
Bardahl Handcleaner (handreiniger) reinigt tot diep in de poriën van de huid en onder de nagelriemen. Het 
beschermt, verzorgt de huid en laat de handen fris ruiken.  
Bardahl handreiniger verwijdert moeiteloos: olie, vet, smeer, bitumen, teer, verf, drukinkt, hars, creosoot, 
rubber-compound, enz. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen zorgt ervoor dat het product is toegelaten 
voor gebruik in de voeding- en genotmiddelen industrie. Het bevat geen gevaarlijke chemicaliën 
 
Bardahl Handcleaner is spaarzaam. Een kleine dosering is voldoende voor een grondige reiniging.  
 
Bardahl Handreiniger 

 
- Is een veilige reiniger voor zowel middelmatig als sterk vervuilde handen 
- Reinigt snel en tot diep in de poriën 
- Bevat een crème, die voor een bescherming van de huid zorgt 
- Heeft een aangename frisse geur 
- Is alkaline vrij  
- Bevat geen zand of zaagsel en zal geen afvoeren verstoppen 
- Bevat natuurlijke microkorrels (mais bestandsdelen). 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
De handen vooraf niet nat maken. Een kleine hoeveelheid handreiniger in de hand nemen. Goed inwrijven tot 
het vuil overal is opgelost. Daarna de handen met warm of koud water afspoelen. Als de handen droog en 
schoon zijn, de handen nog eens goed in elkaar wrijven om de crème zijn werk te laten doen.  
 
Uitgebreide medische research en een lange ervaring in de industrie en bij de overheid zijn een garantie voor 
een volkomen veilig gebruik. 
 
Testrapport Universiteit van Düsseldorf 
 
Bardahl handreiniger is uitgebreid getest door de huidkliniek van de medische faculteit van de universiteit van 
Düsseldorf, West Duitsland. Dit instituut is toonaangevend op het gebied van onderzoek van 
reinigingsmiddelen, hun werking en invloed in de praktijk. Bij de test is de huid van 50 proefpersonen 24 uur 
per dag, 3 dagen lang continue aan het product blootgesteld. Daarbij is bij geen van de proefpersonen een 
verandering van de huid waargenomen. Men heeft vastgesteld, dat men dit product in de praktijk nauwelijks 
nog ongewenst huidirritatie kan optreden. (Originele tekst ligt te alle tijde ter inzage). 
 
Wettelijke bepaling voor huid- en handreinigers 
 
Huid- en handreinigers staan onder controle van het Cosmetic Directive 76/768/EWG. Het Cosmetic Directive 
verwacht dat fabrikanten van cosmetische producten zich onvoorwaardelijk houden aan de bepaling dat alleen 
producten op de markt worden gebracht die onschadelijk zijn voor de gebruiker. Dit moet bewezen worden 
voor elk nieuw cosmetisch product door middel van een individueel veiligheidsrapport. 
 
Volgens Europees Recht worden cosmetische producten daarom niet aangemerkt worden als gevaarlijke 
goederen en hebben derhalve geen veiligheidsblad nodig. 
 
Bardahl Handcleaner is geregistreerd bij het CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Verordening EG 
nr. 1223/2009, onder nummer 1408106 (Industrie nr 60300). 
 
 

http://www.bardahl.nl/
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PRODUCT INFORMATIE 

 
 
Artikelnummer 60302 
Inhoud  250 ml 
 
Artikelnummer 60305 
Inhoud  500 ml 
 
Artikelnummer 60351 
Inhoud  1 liter 
 
Artikelnummer 60353 
Inhoud  3 liter 
 
Artikelnummer 60354 
Inhoud  3 liter 
 
Artikelnummer 60355 
Inhoud  5 liter 
 
Artikelnummer 60381 
Inhoud  10 liter 
 
Artikelnummer 60383 
Inhoud  30 liter 
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